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CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaan-
deren, dat is de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Met 1.400 leden zijn we 
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en werken we samen aan de professionalisering van de sector. Naast 
vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren 
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bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is. Onze leden kunnen 
rekenen op een groot netwerk, belangenbehartiging op alle niveaus en 
een ruime waaier van dienstverlening.
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In naam van de Vlaamse vastgoedmakelaardij trekt 
CIB Vlaanderen aan de kar als het over wonen en 
vastgoed gaat. 2014 wordt daarbij een cruciaal jaar, 
niet in het minst omwille van de regionalisering van 
tal van bevoegdheden en de impact daarop voor 
sector, economie en maatschappij. Als sectororgani-
satie doen we er dan ook alles aan om een betrouw-
bare partner van de overheid te zijn. Een partner die 
ruim gedragen, doordachte en realistische beleids-
voorstellen voorlegt en helpt te implementeren. 

Prioritair voor de sector is het debat over betaalbaar 
en kwaliteitsvol wonen. De Vlaamse vastgoedmake-
laars hebben geen belang bij stijgende prijzen die 
almaar meer mensen verhinderen hun woondroom 
te realiseren. Het welslagen van de vastgoedmarkt 
kan enkel gegarandeerd worden bij stabiele en 
evenwichtige prijzen die zoveel mogelijk burgers 
toelaten om volgens hun wensen en behoeften te 
wonen. Dat is dan ook het ideaal van de vastgoed- 
sector en haar belangrijkste beroepsorganisatie, 
CIB Vlaanderen. 

Precies daarom werd er hard werk gemaakt van dit 
memorandum. Een memorandum dat ruim gedra-
gen wordt: door academici en experten ter zake, 
politici uit diverse hoek, en door de professionals 
zelf. Onder meer via de Vastgoedacademie (www.
vastgoedacademie.be) werden de grote thema’s 
bediscussieerd, maar ook politieke partijen, overhe-

den, administraties en specialisten werden een jaar 
lang bevraagd. Minstens evenveel zijn onze visies 
geïnspireerd op het engagement van onze leden. 
Vastgoedmakelaars hebben door hun dagelijkse ex-
pertise de knowhow om inzichten aan te dragen die 
van het beleid een succes kunnen maken. Die pro-
fessionele ervaring mogen de beleidsmakers niet 
onbenut laten.

Dit memorandum, dat wil bijdragen tot een ver-
nieuwd en versterkt woonbeleid, kan alvast een 
basis vormen voor de toekomst van onze woning-
markt. Als we de realisatie van de woondroom kun-
nen blijven verzekeren, is dat in ieders voordeel: dat 
van kopers en verkopers, huurders en verhuurders, 
de overheid en de sector. Dat is onze ambitie.

Wie meer wil weten over de standpunten van de 
sector, kan terecht op www.cibweb.be. Daar worden 
uitgebreidere teksten ter beschikking gesteld.

Kristien Berkein
Voorzitter CIB Vlaanderen
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koopMarkt



Onze vastgoedmarkt is één van de gezondste van 
Europa. Reden daarvoor is het feit dat onze over-
heden eigendomsverwerving altijd gestimuleerd 
hebben. De eigen woning is en blijft de beste be-
legging voor het pensioen. Als er vandaag relatief 
weinig armoede in Vlaanderen is, heeft dat voor een 
deel te maken met het grote aantal eigenaars. Huis-
eigenaarschap voorkomt namelijk dat men moet te-
rugvallen op de sociale zekerheid. Daarom moet het 
ondersteunen van eigendomsverwerving ook in de 
toekomst een fundamentele pijler van het woonbe-
leid blijven. De overheid moet blijven nastreven dat 
elke Vlaming de kans krijgt om de aankoop van een 
eigen woning te realiseren. 

Het succes van het woonbeleid wordt niet alleen 
gedetermineerd door inhoudelijke keuzes; ook de 
vorm van de beleidsvoering is van belang. De wo-
ningmarkt is namelijk niet zoals andere markten. 
Huizen zijn geen goederen die worden verhandeld 
op basis van puur economische motieven. Er zijn al-
tijd krachtige emoties aan verbonden, die eveneens 
een belangrijke rol spelen. 

Zorg voor stabiliteit en rechtszekerheid 

Het is van groot belang dat de Vlaming in staat is 
om de gevolgen van zijn woningkeuzes accuraat in 
te schatten op lange termijn. Een stabiele beleids-
voering – gekaderd in het principe van rechtszeker-
heid – is hiervoor vereist. De overheid moet zich als 
een betrouwbare partner opstellen, die voor fiscale 

en juridische zekerheid zorgt en niet vervalt in een 
aankondigingspolitiek.

Denk verder dan één beleidsdomein 

De Vlaamse overheid uitte de voorbije jaren meer-
maals de intentie om een beleid te voeren over di-
verse beleidsdomeinen heen. Helaas gebeurt het 
nog steeds dat interventies in één beleidsdomein 
een nefaste impact hebben op een doelstelling die 
in een ander beleidsdomein of op een ander be-
stuursniveau wordt nagestreefd. Een goed voor-
beeld is het fiscaal stelsel voor de groene kredieten. 
Dat werd door de federale overheid afgeschaft zon-
der dat de gewesten in een vervangende maatregel 
konden voorzien. Het resultaat was het verdwijnen 
van een succesvolle stimulans voor de verbetering 
van de energiezuinigheid. 

Betrek de sector

De vastgoedmakelaardij heeft heel wat knowhow in 
huis over de evoluties op de woningmarkt en kan 
verrijkende inzichten aanreiken. Vanuit de sector 
wordt er actief en vanuit een maatschappijvisie ge-
zocht naar antwoorden op diverse woon- en vast-
goedevoluties. Als belangrijkste vertegenwoordiger 
van de sector staan we dan ook klaar om met de 
beleidsmakers in gesprek te gaan. Door de exper-
tise van de vastgoedmakelaardij aan te leveren, wil 
CIB Vlaanderen constructief meewerken aan een 
succesvol woonbeleid.
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1. VERLAGING EN 
 VEREENVOUDIGING
  REGISTRATIERECHTEN

De transactiekosten liggen in Vlaanderen uitzonder-
lijk hoog:  in totaal voegen diverse belastingen 13,4 
procent van de eigendomswaarde toe aan de totale 
kost van een aankoop. Dat is 8,1 procent meer dan 
het gemiddelde in de EU. België is daarmee met 
voorsprong koploper. Deze hoge transactiekosten 
zorgen voor een lagere verhuisbereidheid, wat ook 
zijn impact heeft op de arbeidsmobiliteit, de mobili-
teit an sich, de kwaliteit van het woningpatrimonium 
en op de woonsituatie van ouderen. 

De Vlaamse vastgoedmakelaardij streeft naar een 
substantiële verlaging van het tarief van de registra-
tierechten naar 5 procent. Zo willen we de verhuis-
bereidheid en de arbeidsmobiliteit verhogen en het 
transactievolume substantieel doen toenemen. Te-
gelijkertijd kan een verlaging van de eigen inbreng 
jonge gezinnen en starters helpen bij het verkrijgen 
van een hypothecair krediet. 

De sector is zich duidelijk bewust van de budgettai-
re beperkingen waaraan de volgende Vlaamse en 
federale regeringen zijn onderworpen. We menen 
echter dat de kost van maatregelen die de transac-
tiebelastingen reduceren veel lager zullen uitvallen 
dan bij ex ante schattingen wordt vooropgesteld. 
Men moet immers rekening houden met significan-

te terugverdieneffecten. De vorige aanpassing be-
wijst dat een tariefverlaging een win-winsituatie kan 
creëren voor zowel de burger als de overheid. Toen 
de Vlaamse regering begin 2002 de registratie-
rechten verlaagde, had dit een bijzondere impact: 
nooit hadden er meer vastgoedtransacties plaats. 
Dit zorgde ervoor dat de overheid een veelheid aan 
opbrengsten binnenkreeg. Door volume-effecten 
deed zich een toename van de ontvangsten voor 
met 30 procent – of 2.800 bijkomende transacties 
per jaar.

Naast een verlaging van het tarief is er ook nood aan 
een vereenvoudiging van het stelsel van de registra-
tierechten. Het huidige systeem met drie tarieven, 
diverse abattementen en de meeneembaarheid is 
complex en weinig transparant. 

De meest geschikte route om een verregaande ver-
eenvoudiging te bekomen is via een hervorming 
van de belangrijkste korting, het ‘klein beschrijf’. 
Het klein beschrijf is een oude gunstmaatregel voor 
bescheiden woningen en is dus verbonden aan 
het kadastraal inkomen: enkel woningen met een 
niet-geïndexeerd K.I. tot en met 745 euro komen er-
voor in aanmerking. Het gebruik van het kadastraal 
inkomen is echter problematisch: het K.I. is een 
verouderde graadmeter die sinds 1975 niet meer 
is aangepast. Het uitblijven van een modernisering 
zorgt voor scheeftrekkingen, voornamelijk inzake de 
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gebrekkige correlatie tussen de waarde van wonin-
gen volgens de kadastrale inkomens enerzijds en de 
verkoopprijzen anderzijds. 

Vanuit de Vlaamse vastgoedmakelaardij zijn we dan 
ook gewonnen voor de toepassing van een vlak 
tarief van 5 procent in de registratierechten, ge-
koppeld aan één standaardabattement van 25.000 
euro voor de enige eigen woning. Daarnaast wor-
den twee bijkomende abattementen voorzien:  een 
energie/renovatie-abattement van 30.000 euro dat 
wordt toegepast als de aankoop wordt gecombi-
neerd met een investering in de energiezuinigheid 
en/of de kwaliteit van het pand, en een verhuura-
battement van 12.500 euro om investeringen in 
huurwoningen fiscaal aantrekkelijker te maken.

2. WOONBONUS MET FOCUS OP
 STARTERS 

De stabiliteit op de vastgoedmarkt is van primordi-
aal belang. Net daarom zijn we verontrust over de 
manier waarop de discussie over de woonbonus in 
de aanloop naar de regionalisering wordt gevoerd. 
Controversiële interventies die bestaande zeker-
heden in vraag stellen, zijn nefast voor de rust die 
onontbeerlijk is voor het vlot functioneren van de 
woningmarkt. CIB Vlaanderen verzoekt daarom alle 
betrokken actoren om bij deelname aan het debat 
steeds rekening te houden met potentiële ongewil-
de gevolgen van heftige uitspraken. 

Vanuit de Vlaamse vastgoedmakelaardij vragen we 
de Vlaamse overheid om zich op te stellen als een 
betrouwbare partner. Dat betekent dat de Vlaamse 
burgers erop moeten kunnen rekenen dat de over-
heid de aangegane engagementen zal respecteren. 
De bevolking moet rechtszekerheid worden gebo-
den. Daarom moet de woonbonus voor de bestaan-
de contracten gevrijwaard worden, zoals de Vlaam-
se regering tot nu toe bevestigde. 

Het behoud van de woonbonus voor de bestaande 
contracten heeft een omvangrijke budgettaire im-
pact. Om deze impact te beperken, stelt CIB Vlaan-
deren voor om het maximaal aftrekbare bedrag op 
het huidige nominale niveau te bevriezen.

Voor de nieuwe contracten stellen we in datzelfde 
opzicht een zeer gerichte en geleidelijke hervorming 
voor, die meer kan focussen op de ondersteuning 
van starters. Door het fiscaal voordeel, via een be-
lastingvermindering of -teruggave, te concentreren 
aan het begin van de looptijd van het hypothecair 
krediet en het aftrekbare bedrag in die periode te 
maximaliseren, moet de woonbonus een veel direc-
ter verschil maken bij de aankoop van een woning. 
Concreet stellen we voor om een hoog maximaal 
aftrekbaar bedrag in de eerste jaren te verenigen 
met een stapsgewijze afname na elke periode van 
tien jaar. 
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Deze nieuwe woonbonus is geldig voor een peri-
ode van 25 jaar. Dankzij deze beperking in de tijd 
wordt de stimulans voor de kredietnemers om de 
looptijd van hun lening te verlengen weggewerkt. 
CIB Vlaanderen wil eveneens inzetten op een verho-
ging van de energie-efficiëntie, in het bijzonder van 
bestaande woningen. De woonbonus is daarvoor 
een uitstekend instrument. Daarom voorzien we 
een verhoging van het maximaal aftrekbare bedrag 
met 500 euro indien de woning, aangekocht op de 
secundaire markt, met het oog op het bereiken van 
een bepaald energiepeil wordt gerenoveerd.

3. STARTERSLENING VERSUS EIGEN
 INBRENG 

Een manier waarop de overheid volgens de sector 
kan interveniëren in de markt van het hypothecair 
krediet is door zelf leningen te verstrekken. CIB 
Vlaanderen wil daarom het principe van startersle-
ningen aan de beleidsmakers voorleggen. Dit zijn 
leningen van de overheid van een bepaald bijko-
mend bedrag bovenop een regulier hypothecair 
krediet.
Zeer concreet: voor de aankoop van een woning 

van 180.000 euro waarvoor een persoon bij een kre-
dietinstelling slechts een lening van 160.000 euro 
kan verkrijgen, zou de overheid nog 20.000 euro bij-
lenen indien dit een aankoop haalbaar zou maken. 
Een starterslening is dus een instrument waarmee 
de overheid gericht kan tussenkomen voor die huis-
houdens voor wie de loan-to-value ratio die de bank 
wil toestaan te laag is. Het kan een reddingsboei 
zijn voor jonge mensen die een woning wensen te 
kopen maar die daarbij geconfronteerd worden met 
de strenge kredietvoorwaarden en onvoldoende ei-
gen middelen ter beschikking hebben.

In het voorstel van de Vlaamse vastgoedmakelaardij 
wordt de terugbetaling van de starterslening be-
gonnen na drie jaar. In de eerste periode wordt dus 
alleen de reguliere lening terugbetaald. De lening 
wordt daarna afgelost over dezelfde periode als de 
reguliere lening aan dezelfde intrestvoet. Met een 
initiële investering van 20 miljoen euro kan de over-
heid 1.000 startersleningen toestaan van 20.000 
euro. Aangezien het slechts om een beperkte lening 
bovenop een regulier krediet gaat, kan de overheid 
op deze wijze een veel ruimere doelgroep assiste-
ren dan via een uitbreiding van het aantal sociale 
leningen.
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OVERIGE ASPECTEN VAN DE HOGE FISCALE 
DRUk 

Naast de registratierechten wil CIB Vlaanderen de 
hypotheekrechten en de BTW op notariële akten 
vermelden als factoren die bijdragen tot de hoge 
fiscale druk op het moment van aankoop. 

De  hypotheekrechten worden geheven op de vesti-
ging van een hypotheek aan een tarief van 1,3 pro-
cent van het ontleende bedrag plus de aanhorig-
heden (1% Vlaams en 0,3% federaal). Dat betekent 
dat personen die voor de aankoop van een woning 
geen of een beperkt hypothecair krediet nodig 
hebben, veel minder geconfronteerd worden met 
deze bijkomende fiscale druk dan huishoudens die 
volledig op een krediet zijn aangewezen. In die zin 
zijn de hypotheekrechten sociaal regressief. In naam 
van de sector pleiten we daarom voor de afschaffing 
van deze belastingen, indien het hypothecair kre-
diet wordt aangegaan om de aankoop van de enige 
eigen woning te financieren.

En dan is er nog de BTW-plichtigheid van de no-
taris, een maatregel die in januari 2012 werd inge-
voerd. Omdat de kosten voor het opmaken van de 
akte toekomen aan de aankoper, moet deze nu 21 
procent meer betalen, wat neerkomt op 500 euro 
voor een gemiddelde woning van 220.000 euro. 
Door de invoering van de BTW-plichtigheid werden 
de transactiebelastingen dus verzwaard. CIB Vlaan-

deren vraagt dan ook dat deze stijging integraal 
wordt gecompenseerd.

CONCENTRATIE VAN DE FISCALE VOORDELEN 
OP HET MOMENT VAN AANkOOP

Traditioneel worden stimuli in het woonbeleid, 
zowel op het federale als op het Vlaamse niveau, 
stapsgewijs gegeven via kortingen en/of vrijstel-
lingen in de onroerende voorheffing of de perso-
nenbelasting. Vanuit de praktijkervaring menen we 
echter dat deze werkwijze niet de meest effectieve 
is. Omdat kopers niet op het moment van hun be-
slissing en aankoop kunnen genieten van het fiscale 
voordeel, zijn de gecreëerde gedragseffecten eer-
der beperkt. Bovendien zijn de fiscale voordelen 
via de recurrente belastingen onderworpen aan de 
scheeftrekkingen van het niet-geperequateerde ka-
dastrale inkomen en van de opcentiemen in de on-
roerende voorheffing. Er zijn dus heel wat goede re-
denen om over te schakelen op fiscale stimuli zoals 
premies, subsidies en abattementen die de kost van 
een aankoop of een renovatie direct verminderen.

Daarom pleiten we voor een geleidelijke uitfasering 
en vervanging van diverse bestaande belastingkor-
tingen. Zo kan de vermindering van de onroerende 
voorheffing voor bescheiden woningen vervangen 
worden door het voorgestelde standaardabatte-
ment van 25.000 euro in de registratierechten (cfr. 
supra) en de vermindering voor energiezuinige wo-

BetaalBaar wonen - koopMarkt

ONZE QUICk WINS 

11



ningen door het energie-/renovatie-abattement. De 
vermindering voor de rehabilitatie van woningen in 
zones van positief grootstedelijk beleid kan worden 
vervangen door een uitbreiding van de toepasbaar-
heid van het verlaagde BTW-tarief voor sloop/we-
deropbouw naar het volledige Belgische grondge-
bied.

NIEUWE, CREATIEVE WOONVORMEN

Er bestaat in Vlaanderen een zekere en groeiende 
vraag naar andere, nieuwe vormen van wonen. De 
evolutie van deze vraag verdient in elk geval verde-
re opvolging. Gezien de potentiële voordelen van 
nieuwe woonvormen vragen we dat de overheid 
werk maakt van een beleid dat de realisatie ervan 
kan ondersteunen. 

De Belgische wetgeving en fiscaliteit is bij uitstek 
geënt op de traditionele ééngezinswoning en voor-
ziet weinig ruimte voor nieuwe woonvormen. Toon-
aangevend daarvoor is dat de Vlaamse Wooncode 
– in tegenstelling tot de Brusselse en Waalse codes 
– zelfs geen definitie van collectieve woningen be-
vat. Mede daardoor komen de meeste cohousing 
projecten in Vlaanderen niet in aanmerking voor 
premies en subsidies. Verder is er geen adequaat 
juridisch kader voor de gezamenlijke aankoop van 
dergelijke woningen. Tot slot zijn er allerhande ste-
denbouwkundige voorschriften die de verwezen-
lijking van collectieve projecten bemoeilijken of 

verhinderen. Om aan deze problemen tegemoet te 
komen en nieuwe woonvormen alle kansen te ge-
ven roept CIB Vlaanderen de overheid op om werk 
te maken van een gepast regelgevend kader.

Ook voor de vastgoedsector zijn deze woonvor-
men een nieuw gegeven. Net zoals zij de overheid 
oproept om creatieve projecten alle kansen te ge-
ven, wil zij zelf haar verantwoordelijkheid opnemen. 
Daarom verbinden we ons ertoe te onderzoeken 
hoe de vastgoedsector kan omgaan met innovatie-
ve woonconcepten en hoe de vastgoedmakelaars 
deze optimaal kunnen integreren in de markt.

EFFICIëNT GEBRUIk VAN HET 
WONINGPATRIMONIUM

Om een bijkomend woningaanbod te verwezen-
lijken, is een zekere flexibiliteit noodzakelijk ten 
opzichte van alternatieve en creatieve invullingen 
van bestaande woningen. CIB Vlaanderen is be-
zorgd over legislatieve tendensen die een flexibel 
gebruik van woningen bemoeilijken. Dan hebben 
we het vooral over bepalingen die het opdelen van 
woningen of een uitbreiding van het bewoonbare 
oppervlakte tegenhouden. Gezien de omvangrijke 
nood aan een meer efficiënte invulling van het pa-
trimonium dringen we erop aan om alle bepalingen 
die flexibiliteit verhinderen te evalueren en desge-
vallend  te herzien. 
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Een gekend probleem in de Belgische woningmarkt 
is de lage omloopsnelheid: een gezin verhuist ge-
middeld slechts één keer om de 33 jaar. Een laag 
transactievolume brengt met zich mee dat wonin-
gen minder in omloop zijn en dat het dus moeilijker 
is de beschikbare woningen op een goede wijze te 
matchen aan de (veranderende) noden. Eenvoudi-
ger gesteld: omdat personen minder geneigd zijn 
te verhuizen, is het waarschijnlijker dat zij blijven wo-
nen in panden die niet langer optimaal beantwoor-
den aan hun behoeften. Anderzijds komt de woning 
niet vrij voor een huishouden waarvoor deze wel 
ideaal geschikt zou zijn. Men kan daarom spreken 
van een gebruik van het woningbestand dat niet 
maximaal efficiënt is. Via een gevoelige verhoging 
van het transactievolume moet men komen tot een 
efficiënter gebruik van het bestaande woningpatri-
monium. Om dit te realiseren dringt een hervorming 
van de woonfiscaliteit – in het bijzonder een verla-
ging van de fiscale druk bij de aankoop – zich op.

VERGUNNINGENBELEID

Wat het vergunningenbeleid betreft, ligt de focus 
momenteel overwegend op een versnelling van het 
besluitvormingstraject voor complexe investerings-
projecten. CIB Vlaanderen wil erop aandringen dat 
ook voor meer eenvoudige projecten positieve ef-
fecten moeten worden gegenereerd. 

Verder vraagt CIB Vlaanderen de overheid om de 
beslissingstermijnen steeds correct na te leven. In-
dien dat niet lukt, moet men overwegen de implicie-
te inwilliging van aanvragen (‘lex silencio positivo’) 
in te voeren. Het kan immers niet dat via een impli-
ciete afwijzing aanvragers worden gepenaliseerd bij 
falen door de overheid.

Tenslotte is CIB Vlaanderen verontrust door de wijze 
waarop sommige gemeenten de vergunnings- en 
meldingsplichtigheid opnieuw verzwaren en zo in-
gaan tegen de oorspronkelijke doelstelling van de 
administratieve vereenvoudiging.
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De betaalbaarheid van het wonen op de huurmarkt 
gaat al geruime tijd sterk achteruit. De huurprijzen 
zijn de voorbije jaren gestegen, maar onderzoek wijst 
uit dat dit niet aan een onevenredig hoog tempo ge-
beurde. Integendeel, de stijgingen waren de voor-
bije jaren dusdanig dat men zich kan afvragen of zij 
nog een voldoende rendement verschaffen aan de 
verhuurders. Uit de cijfers van de FOD Financiën is 
gebleken dat de stijging van de huurprijzen in de pe-
riode van 1996 tot 2009 met 39% slechts licht boven 
de stijging van het indexcijfer uitkomt (27%) en zeer 
ver beneden de prijsstijgingen op de koopmarkt blijft 
(165%). 

Voor nieuwe investeerders neemt het rendement af, 
gezien het feit dat de huurprijzen ver achterblijven 
op de toegenomen en toenemende woningprijzen. 
De huurprijzen blijken totaal los te evolueren van de 
initiële investeringskost. De steeds groter wordende 
discrepantie tussen deze initiële kost en de return-on- 
investment beperkt het rendement en maakt nieuwe 
investeringen steeds onaantrekkelijker. 

Volgens CIB Vlaanderen komen de betaalbaarheids-
problemen op de markt voort uit twee evoluties: de 
precarisering van het huurderspubliek en de inkrim-
ping van het aanbod. Met de term precarisering wordt 
verwezen naar de verzwakte inkomenspositie van een 
steeds omvangrijker deel van de huurders. Oorzaak 
van deze precarisering is vooral de omvorming van 
de huurmarkt tot een restsegment dat voorziet in 

het recht op wonen voor diegenen die geen andere 
uitweg hebben. In toenemende mate zijn het enkel 
diegenen die geen eigenaar kunnen worden die op 
de huurmarkt hun toevlucht moeten zoeken. Dat zijn 
logischerwijs die maatschappelijke groepen met een 
relatief beperkt inkomen. Bovendien is de huurmarkt 
het slachtoffer van de gebrekkige doorstroming van 
huishoudens met een echt problematische inkomens-
situatie naar de sociale sector. Precies daarom pleit 
CIB Vlaanderen voor een fundamentele herevaluatie 
van het beleid rond de sociale sector, gecentreerd 
rond het model van het sociaal opvangnet. 

Naast de precarisering van het huurderspubliek is de 
inkrimping van het aanbod een zeer bepalende fac-
tor voor de problemen van de huurmarkt. Dit wordt 
veroorzaakt door een gebrek aan aantrekkingskracht 
van nieuwe investeringen. Evenzeer is het echter het 
gevolg van het negatieve klimaat dat rondom de ver-
huurders wordt gecreëerd. Meer en meer worden zij 
geculpabiliseerd, zoals door de gelijkschakeling van 
selectie met discriminatie. De focus op het bestrijden 
van uitwassen heeft beleidsmatig geleid tot een zeer 
negatieve perceptie naar de verhuurders toe waaraan 
niet alleen de kleine minderheid van huisjesmelkers 
maar ook de overgrote meerderheid van goedbe-
doelende particulieren worden onderworpen. De 
vastgoedsector ondervindt dagdagelijks dat dit voor 
veel verhuurders een reden is om de huurmarkt te 
verlaten. Vooral daarom moet de negatieve spiraal 
worden doorbroken.
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1. FISCALE STIMULI 

Om de inkrimping van het aanbod te bestrijden, is 
het cruciaal dat de overheid fiscaal tussenkomt om 
investeringen in de private verhuur meer rendabel 
te maken. De meest aangewezen methode daar-
voor is het verlenen van objectsubsidies, waarbij 
de verhuur fiscaal wordt gestimuleerd. Volgens de 
Vlaamse vastgoedmakelaardij is er minimaal nood 
aan de volgende maatregelen: 

STIMULUS 1: VERLAGING SUCCESSIE- EN 
SCHENkINGSRECHTEN

Het is belangrijk dat de huidige fiscale ongelijkheid 
inzake de behandeling van roerende en onroerende 
inkomsten wordt weggewerkt. De huidige regeling 
dwingt heel wat oudere verhuurders om hun huur-
woningen te verkopen en het kapitaal in roerende 
vorm over te dragen. Enkel zo kunnen de zware ta-
rieven van de successierechten worden vermeden. 
CIB Vlaanderen is voorstander van een verlaging van 
de successie- en de schenkingsrechten tot 3 procent 
indien de erfgenamen of begiftigden het pand voor 
een periode van negen jaar verder verhuren. 

STIMULUS 2: VERHUURABATTEMENT

CIB Vlaanderen meent dat het aangewezen is om 
een apart verhuurabattement te voorzien waarmee 
de aankoop van een huurwoning fiscaal kan wor-
den gestimuleerd. Dit abattement voorziet in een 

reductie van het tarief van de registratierechten op 
voorwaarde dat de woning wordt aangekocht voor 
de verhuur van de helft van het standaardabatte-
ment dat geldt voor de enige eigen woning. In het 
voorstel van CIB Vlaanderen gaat het dus om een 
verhuurabattement van 12.500 euro.

STIMULUS 3: ENERGIE/RENOVATIE-
ABATTEMENT

Een energie/renovatie-abattement (van 30.000 
euro) stimuleert de verhuurder om bij de aankoop 
van een pand te investeren in de energiezuinigheid 
en/of de kwaliteit van het pand. Zo’n investering zal 
leiden tot lagere energie-uitgaven voor de huurder 
en/of een significante verbetering van het comfort. 

ONZE VOORSTELLEN
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2. VERALGEMEEND STELSEL VAN
 HUURSUBSIDIES

De huurders hebben een steeds zwakker inkomens- 
profiel. Daarom is het noodzakelijk dat zij financi-
eel worden ondersteund. Volgens CIB Vlaanderen 
is een uitgebreid stelsel van huursubsidies hiervoor 
het aangewezen mechanisme. Het is van alle in-
strumenten het meest kostenefficiënt, waardoor de 
uitgetrokken budgetten maximaal kunnen worden 
omgezet in een directe ondersteuning van het huis-
houdbudget. 

Huursubsidies zijn bovendien de enige wijze waar-
op de betaalbaarheid kan worden verbeterd zonder 
dat er inbreuk wordt gepleegd op het rendement. 
En een voldoende rendement is een noodzakelijk-
heid voor de realisatie van een voldoende omvang-
rijk en kwalitatief aanbod aan huurwoningen. Bij de 
toekenning van huursubsidies moet de woonnood 
centraal staan. Dat is bij de bestaande huursubsi-
dies niet altijd het geval: de Vlaamse tegemoetko-
ming in de huurprijs hanteert een kwaliteitscriterium 
omtrent de te verlaten en de toegetreden woning 
terwijl de Vlaamse huurpremie enkel wordt toege-
kend aan personen die meer dan vijf jaar op de 
wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij 
staan. Geen van deze criteria zijn in absolute wijze 
verbonden aan de dringende woonnood. 

3. VLOTTERE HERZIENING VAN
 HUURPRIJS BIJ RENOVATIE

Op dit ogenblik staat er vaak te weinig direct rende-
ment tegenover de investeringen die verhuurders 
uitvoeren in hun panden. Daarom is het noodza-
kelijk dat de mogelijkheden worden verruimd om 
de huurprijs in onderhandeling met de huurder te 
herzien in ruil voor een kwaliteitsverbetering van het 
pand. De Vlaamse Woonraad suggereerde zo al dat 
niet-gesubsidieerde energiebesparende maatrege-
len aanleiding zouden moeten kunnen geven tot 
een verhoging van de huurprijs.

In de woninghuurwetgeving is een herziening van 
de huurprijs momenteel enkel mogelijk tussen be-
paalde strikt vastgelegde termijnen. In onderling ak-
koord kan een herziening enkel tussen de negende 
en de zesde maand, voorafgaand aan het verstrijken 
van een driejarige periode. Deze inperking van de 
mogelijkheden om de huurprijs te herzien tot be-
paalde strikt afgelijnde periodes in de loop van een 
huurcontract, heeft een negatief effect op de be-
reidheid van de verhuurders om te investeren in de 
kwaliteit. Zij kunnen immers geen direct rendement 
verkrijgen in ruil voor de bijkomende investeringen. 

In het omgekeerde geval – wanneer de investering 
wordt verricht door een huurder – heeft de wetgever 
geen temporele beperkingen in de woninghuurwet 
ingeschreven. Via artikel 8 kan immers altijd een re-
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novatiehuurovereenkomst worden gesloten waarbij 
de huurder beroep kan doen op een tegenprestatie 
die bij onderhandeling moet worden vastgesteld. 
Bij werken verricht door de huurder is het dus ten 
allen tijde mogelijk de huurprijs gericht te herzien. 
In de andere richting is de procedure onmogelijk.

Volgens de sector is daar nochtans nood aan. We 
pleiten dan ook voor een opheffing van de tempo-
rele beperkingen die het quasi onmogelijk maken 
om bij renovaties de huurprijs in onderling akkoord 
te herzien. De partijen zouden op elk ogenblik moe-
ten kunnen overeenkomen om een kwaliteitsverho-
ging of een betere energetische prestatie te koppe-
len aan een voldoende rendement.

Tenslotte stelt zich ook een probleem indien de 
huurder weigerachtig staat tegenover de uitvoering 
van een grondige renovatie in de huurwoning. Dat 
is een mogelijkheid waarmee in de beleidsvoering 
weinig rekening wordt gehouden, maar die in de 
praktijk wel frequent voorkomt. Daarom moeten 
de opzegmogelijkheden voor renovatie worden 
herbekeken. De huidige voorschriften vormen im-
mers een stevige hinderpaal voor het uitvoeren van 
verbeteringswerken in de huurwoning indien de 
huurder onwillig is ten opzichte van alle eventuele 
veranderingen.
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DE VLAAMSE WOONCODE: HUIDIG 
kWALITEITSNIVEAU BEVRIEZEN 

Vanuit de ruime sector onderschrijven we het stre-
ven van de Vlaamse overheid en de Vlaamse de-
creetgever om de kwaliteit van het patrimonium 
op de huurmarkt te verbeteren. De steeds nieuwe 
kwaliteitseisen dwingen verhuurders echter steevast 
tot bijkomende investeringen en maken het moeilijk 
om op een betrouwbare wijze het rendement te be-
rekenen. Het gebrek aan een stabiel beleidskader 
inzake de kwaliteitseisen brengt sommige verhuur-
ders ertoe de huurmarkt te verlaten. 

Omwille van het potentieel ontradend effect van 
steeds strengere kwaliteitseisen op investeringen, 
roept de vastgoedmakelaardij de Vlaamse overheid 
op om het huidige kwaliteitsniveau te bevriezen. 
Verder raden we de overheid aan om te onderzoe-
ken of dezelfde resultaten niet beter met een sti-
mulerend eerder dan met een penaliserend beleid 
kunnen worden bereikt. CIB Vlaanderen en de sec-
tor staan trouwens niet alleen met dit pleidooi. Ook 
de Vlaamse Wooninspectie (zie jaarverslag 2012 p. 
13) is zich bewust van de problematische impact 
van het steeds strengere kwaliteitsniveau en raadt 
de beleidsmakers aan het huidige technische ver-
slag en de huidige kwaliteitseisen voor een lange 
periode te stabiliseren. De vastgoedsector sluit zich 
bij dit pleidooi aan.

OPNIEUW EEN HOGERE HUURWAARBORG

Vanuit haar optreden in de bemiddeling en het be-
heer moet de sector constateren dat een geldelij-
ke huurwaarborg van twee maanden onvoldoende 
garanties biedt om het verlies aan rendement bij 
huurachterstallen en huurschade te compenseren. 
Een huurwaarborg van drie maanden is een absolu-
te vereiste om de verhuurders voldoende zekerheid 
te bieden. Zonder deze zekerheid zijn veel verhuur-
ders geneigd om af te haken. Zeker na conflicten 
gebeurt dat veelvuldig. Daarom menen we dat een 
verhoging van de huurwaarborg tot drie maanden 
een noodzakelijk onderdeel vormt van een beleid 
gericht op de dynamisering van de huurmarkt. Bo-
vendien verkleint met een hogere huurwaarborg 
ook de kans dat verhuurders zich gedwongen voe-
len om selectief op te treden bij de keuze van een 
huurder. 

CIB Vlaanderen is zich ervan bewust dat het samen-
stellen van een waarborg van drie maanden voor 
bepaalde minder gegoede huurders problematisch 
kan zijn. Daarom moeten deze groepen in een uit-
gebreid stelsel van huursubsidies worden onder-
steund met een sterkere installatiecomponent. 

EEN STANDVASTIG JURIDISCH kADER

Continue wijzigingen in het regelgevende kader 
hebben een ontradend effect. Ze brengen admi-
nistratieve lasten en onzekerheden met zich mee 
die verhuurders liever vermijden. Daarom heeft de 
huurmarkt nood aan een standvastig juridisch kader. 

ONZE QUICk WINS 
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Dat zal zeker in de nieuwe legislatuur belangrijk zijn. 
Vlaanderen verkrijgt de bevoegdheid over de wo-
ninghuurwetgeving. Daarbij moet ze aan de verlei-
ding weerstaan om grote, fundamentele wijzigingen 
door te voeren die opnieuw tot onzekerheid zouden 
leiden. 

OORZAkELIJkHEIDSONDERZOEk 
VLAAMSE WOONINSPECTIE

Om de Vlaamse kwaliteitseisen af te dwingen, ver-
meldt de Vlaamse Wooncode dat de verhuurder 
verantwoordelijk is voor alle gebreken die bij inspec-
tie worden aangetroffen. De mogelijkheid dat een 
onwillige huurder het inspectieproces beïnvloedt, 
wordt niet in overweging genomen. Nochtans is dat 
iets dat zeker gebeurt. De vastgoedsector heeft zo 
al meermaals duidelijke signalen opgevangen dat 
bepaalde huurders zelf schade toebrengen met de 
expliciete bedoeling de woning onbewoonbaar te 
laten verklaren. Deze huurders hopen onder meer 
sneller in aanmerking te komen voor een sociale 
woning. 

Deze stand van zaken is onredelijk en resulteert in 
onrechtvaardigheden. De verhuurder heeft geen 
verhaal tegen manifest malafide huurders. Daarom 
pleit CIB Vlaanderen ervoor dat de Vlaamse Woon-
inspectie zou worden opgedragen de oorzakelijk-
heid van de gebreken te onderzoeken, bijvoorbeeld 
aan de hand van de staat van bevinding. Bijkomend 
vragen we ook een specifieke uitzondering in de 
Vlaamse Wooncode wat de absolute verantwoor-

delijkheid van de eigenaar betreft. Zo krijgt ook de 
verhuurder verhaal indien onomstotelijk kan worden 
aangetoond dat de huurder de gebreken heeft aan-
gebracht.

Verder zou in de toewijzingsregels voor de sociale 
huur een uitzondering moeten worden voorzien, 
zodat er een onderscheid kan worden gemaakt tus-
sen bonafide en malafide huurders bij de toewijzing 
van een sociale woning op basis van de absolute 
voorrangsregels. Dezelfde uitzondering moet wor-
den voorzien bij de Vlaamse premies en subsidies. 
Zodoende kunnen malafide huurders geen voordeel 
meer halen uit het aanbrengen van schade.

EEN PREMIESTRUCTUUR GERICHT OP 
VERBETERING VAN kWALITEIT

De huurmarkt heeft nood aan een beleid dat ver-
huurders er effectief toe aanzet te investeren in 
kwaliteit. Van een echt stimulerend beleid is tot nu 
toe echter geen sprake. Men zweeft veeleer tussen 
twee doelstellingen: het verbeteren van de kwaliteit 
en het bevorderen van de sociale verhuurkanto-
ren. CIB Vlaanderen meent dat de vermenging van 
deze doelstellingen in de huidige premiestructuur 
voor een inefficiënt beleid zorgt. We dringen er dan 
ook op aan om de voorwaarde van de verhuur aan 
een sociaal verhuurkantoor los te laten en de pre-
mies volledig in te zetten voor de verbetering van 
de kwaliteit van het huurpatrimonium. Zo moet de 
premiestructuur eerder doelgericht dan instellings-
gericht worden.
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CIB Vlaanderen stond in 1993 aan de wieg van de 
erkenning van de vastgoedmakelaardij. Deze erken-
ning beschermt zowel de titel van vastgoedmake-
laar als de activiteiten van bemiddeling en beheer 
van onroerende goederen voor derden. Sinds 1 
september 2013 werden de regels ingrijpend her-
vormd. Voordien, meer bepaald sinds 1976, was het 
beroep van vastgoedmakelaar gereglementeerd 
door de kaderwet Verhaegen. Tot voor kort deed 
deze wettekst nog dienst voor zowel de vastgoed-
makelaars als de boekhouders-fiscalisten. Een situ-
atie waardoor er soms bijzonder moeilijk op actuele 
en sectorgebonden problemen kon worden inge-
speeld. 

Binnen de vastgoedmakelaardij drong zich hoe lan-
ger hoe meer de nood op aan een eigen regelge-
vend kader, aangepast aan haar specifieke noden. 
Daarom pleitten we in ons memorandum 2010 voor 
de uitwerking van een eigen wettelijk kader voor de 
sector. Dit pleidooi kreeg gevolg op politiek niveau 
en resulteerde na jarenlang en intensief overleg in 
de Vastgoedmakelaarswet, waarvan CIB Vlaanderen 
aan Vlaamse zijde opnieuw de penhouder was.

De nieuwe vastgoedmakelaarswet moet vandaag 
zowel voor een betere bescherming van de consu-
ment zorgen, als voor een betere bescherming van 
de bonafide vastgoedmakelaar tegen oneerlijke 
concurrentie en malafide praktijken. Maar ondanks 
deze grote vooruitgang is het werk nog niet af. 

Bij de totstandkoming van de vastgoedmake-
laarswet had de sector steeds vier grondige  
hervormingen voor ogen.

1. Een moderner en efficiënter tuchtrecht dat  het 
slimmer en efficiënter aanpakken van misbruiken 
mogelijk moet maken. 

2. Een hervorming van de toegang tot het beroep, 
waarbij de nadruk minder op diploma’s en veel 
meer op competenties komt te liggen. 

3. De doelstelling om het voor andere beroepen 
minder evident te maken om de almaar com-
plexer wordende activiteiten van vastgoedma-
kelaar uit te oefenen, wat de bescherming van 
de consument verhoogt. 

4. En een communautaire reorganisatie. 

De eerste drie pijlers zijn momenteel geïmplemen-
teerd, tot tevredenheid van de sector. De laatste 
pijler, de reorganisatie, is ondanks de hoogdrin-
gendheid echter nog niet verwezenlijkt. Nochtans 
dringt een verregaande hervorming van het BIV, het 
controleorgaan van de sector, zich op vermits beide 
taalgroepen niet alleen verschillende noden maar 
ook divergerende visies hebben. CIB Vlaanderen 
kiest daarbij resoluut voor een communautaire re-
organisatie naar twee rechtspersonen van een fede-
raal beroep en wil hierover met de nieuwe federale 
regering graag het gesprek aangaan.
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In ons memorandum van 2010 wezen we op de pro-
blematiek van het ontbreken van een titelbescher-
ming voor vastgoedexperten. Hoewel de federale 
regering met de nieuwe vastgoedmakelaarswet een 
verregaande professionalisering en modernisering 
van het beroep van vastgoedmakelaar en vastgoed-
beheerder gerealiseerd heeft, blijft er met betrek-
king tot vastgoedexperten een belangrijk knelpunt 
bestaan. Het is vandaag nog altijd zo dat iedereen 
de titel van vastgoedexpert kan voeren, ook zonder 
ter zake enige vorming te hebben genoten. Oplei-
dingen die door beroepsinstanties worden georga-
niseerd, zijn niet verplicht en resulteren bijgevolg 
niet in een sluitend kwaliteitslabel. Ten gevolge 
daarvan kan de consument in een aantal gevallen 
geconfronteerd worden met een gebrekkige dienst-
verlening. Dat is gezien het belang van de interven-
tie van de vastgoedexpert allesbehalve wenselijk. 
Zijn bevindingen kunnen namelijk sterke financiële 
implicaties hebben bij ondermeer hypothecaire le-
ningen en schaderaming. 

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat 
de vastgoedexpert waarmee hij samenwerkt, wel 
degelijk deskundig is inzake vastgoed. Daarvoor is 
een expliciete en goed omschreven titelbescher-
ming onontbeerlijk. Ook voor de bankwereld en 
de gerechtelijke instanties heeft het een absolute 
meerwaarde bij het aanduiden van een expert ga-
ranties te kunnen genieten inzake diens deskundig-
heid. 

Door bij deze titelbescherming zowel een diploma 
als een minimale beroepservaring van drie jaar op 
te leggen, zullen enkel de personen ingeschreven 
bij de op te richten commissie de beschermde titel 
kunnen voeren. De inschrijving bij deze commissie 
moet de bekwaamheid bij de uitoefening van het 
beroep waarborgen. Het feit dat de vastgoedexpert 
daarenboven onderworpen is aan een plichtenleer, 
waarbij, onder meer, wordt gewaakt over een ver-
plichte bijscholing, moet hier eveneens toe bijdra-
gen. De bestaande expertise van de BIV-vastgoed-
makelaar verdient bij dit alles de nodige aandacht.

ACTIEPUNT 2 - TITELBESCHERMING VASTGOEDExPERT
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Het KB Bemiddelingsopdrachten van 12 januari 
2007 (KB Freya) vormt het regelgevend kader voor 
de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoed-
makelaars. Het bevat heel wat positieve elementen 
zoals de maximale duurtijd van zes maanden van 
een exclusief contract en de zeven dagen bedenk-
tijd voor de klant. Tegelijkertijd rijzen er problemen, 
omdat de bepalingen van het KB sinds 2007 niet 
zijn geactualiseerd. Zo blijft bijvoorbeeld de achter-
haalde verplichting om het precieze adres handge-
schreven te vermelden tot op vandaag bestaan. Om 
dit soort knelpunten weg te werken, willen we inzet-
ten op een actualisering van het KB Freya.

Ook blijft het KB Freya continu zorgen voor discus-
sies. De omvang van het aantal publicaties over het 
KB en de impact ervan op de sector bewijst op zich 
reeds de complexiteit en moeilijkheid van een cor-
recte juridische interpretatie van de diverse bepalin-
gen. Blijvende onduidelijkheden leiden tot rechts-
onzekerheid. Daarom pleit de vastgoedsector niet 
alleen voor een actualisatie van het KB maar ook 
voor een evaluatie met het oog op verduidelijking 
en optimalisatie. De sector is alvast graag bereid 
om daarbij haar rol van constructieve gesprekspart-
ner op te nemen.

Daarnaast vraagt CIB Vlaanderen dat de bepalingen 
van het KB van 12 januari 2007 niet alleen zouden 
gelden voor de vastgoedmakelaars, maar ook voor 

alle andere beroepsbeoefenaars die door een con-
sument gelast worden met de verkoop/verhuur van 
een onroerend goed. Zo kan de consument in alle 
gevallen even adequaat beschermd worden.

ACTIEPUNT 3 - ACTUALISERING kB FREyA
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De nieuwe wet op de mede-eigendom (van 2 juni 
2010) en de daaropvolgende wetswijzigingen in 
2012 hebben het kader waarbinnen de mede-eigen-
dom functioneert strakker omlijnd. Daarmee werd 
ingegaan op een vraag die bij de vastgoedsector 
leefde en door CIB Vlaanderen aan de beleidsma-
kers was voorgelegd. Ondanks de goede stappen 
die in de voorbije legislatuur werden gezet, blijven 
er echter nog een aantal knelpunten bestaan.

In de nieuwe wet op de mede-eigendom werd in een 
oplossing voorzien voor het feit dat het niet altijd 
even evident is om te achterhalen wie de syndicus is 
van een bepaalde mede-eigendom. Door de Vereni-
ging van Mede-eigenaars (VME) te verplichten om 
de benoeming van de syndicus in de Kruispuntbank 
Ondernemingen in te schrijven, zou het voor iedere 
belanghebbende mogelijk moeten worden om met 
de syndicus in contact te treden. Tot op heden is de 
verplichte publicatie van de benoeming van de syn-
dicus echter nog altijd niet in uitvoering gebracht. 
We dringen er dan ook op aan dat het uitvoerings-
besluit dat onontbeerlijk is voor de goede werking 
van de wet op korte termijn gepubliceerd wordt.

Conform artikel 19, §2 van de nieuwe wet op de 
mede-eigendom moet de syndicus binnen het 
jaar na de inwerkingtreding van de wet ook een 
aangepaste versie van de bestaande basisakte, het 
reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk 
reglement ter goedkeuring voorleggen aan de 

algemene vergadering. Vandaag moeten we echter 
vaststellen dat het overgrote deel van de mede-
eigendommen de verplichte coördinatie van de 
statuten nog niet heeft doorgevoerd. Belangrijkste 
reden daarvoor is de onduidelijkheid of de 
coördinatie onderhands dan wel notarieel moet 
gebeuren. Bij het uitvoeren van de coördinatie ziet 
de syndicus zich immers geconfronteerd met talrijke 
materiële vragen waarop de wetgever vandaag geen 
antwoord geeft. Daarnaast is er de problematiek 
van de tegenstelbaarheid van de onderhands 
gecoördineerde statuten. Bij een onderhandse 
coördinatie is er tot nu toe geen enkele vorm van 
publicatie/bekendmaking voorzien.

Gezien deze problemen hoeft het niet te verbazen 
dat de deadline voor de coördinatie reeds tweemaal 
is uitgesteld. Gelukkig heeft de federale regering 
zich in deze voldoende flexibel getoond. Maar meer 
algemeen kan men niet aan de conclusie ontsnap-
pen dat de (overgangs)regeling niet voldoet en er 
dringend nood is aan een wetgevend initiatief met 
focus op rechtszekerheid en kostenbesparing. CIB 
Vlaanderen heeft daarvoor alvast een aantal eigen 
voorstellen klaar.

We roepen de beleidsmakers op om verder te gaan 
op het positieve elan dat rond het wetgevend ka-
der voor mede-eigendom is gecreëerd en de nog 
bestaande knelpunten – zoals opgesomd – weg te 
werken.

ACTIEPUNT 4 - MEDE-EIGENDOM: kNELPUNTEN   
WEGWERkEN 
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Bij het bouwen van woningen en appartementen 
onder het regime van de Wet Breyne dient een 
zekerheid te worden gesteld. Voor erkende aanne-
mers bedraagt deze 5 procent, terwijl (financiële) 
promotoren een voltooiingswaarborg van 100 pro-
cent dienen te stellen. Deze verschillende behan-
deling is niet alleen onverantwoord discriminatoir, 
maar is vooral ook uiterst nadelig voor de consu-
ment die met een zekerheidstelling van 5 procent 
ruim onvoldoende beschermd is.

Om de consument optimaal te beschermen bij wat 
doorgaans de zwaarste financiële inspanning van 
zijn leven is, dringt een 100 procent voltooiings-
waarborg zich onvermijdelijk op. En dat zowel voor 
de promotor als voor de erkende aannemer. 

ACTIEPUNT 5 - WET BREyNE
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CIB Vlaanderen stelt vast dat de informatieplichten 
en de aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar 
steeds toenemen. Zowel het tuchtrecht als het bur-
gerlijk recht verplichten de vastgoedmakelaar om 
kopers en verkopers volledig en correct te infor-
meren. Dat is een positieve tendens. De keuzes die 
burgers maken omtrent investeringen in vastgoed 
zijn levensbepalend en moeten dus zo professio-
neel mogelijk worden begeleid. De vastgoedsector 
wil daar in elk geval maximaal op inzetten. 

Daarvoor heeft zij steun nodig van de beleidsma-
kers. In het bijzonder inzake de creatie van een ge-
coördineerd en coherent regelgevend kader. CIB 
Vlaanderen vraagt zeer concreet dat de overheid in 
kwalitatieve en vlot toegankelijke overheidsinforma-
tie voorziet. Zo kan de vastgoedmakelaar de talrijke 
verplichtingen die hem worden opgelegd op een 
professionele wijze uitvoeren. Daar kunnen zowel 
het beleid als de consument alleen maar wel bij va-
ren.

BESLAGBERICHTEN

Schuldeisers kunnen een hinderpaal zijn bij de vrije 
overdracht van een onroerend goed. Daarom is het 
belangrijk dat de vastgoedmakelaar zich van de 
aan- of afwezigheid van schuldeisers kan vergewis-
sen. Zo kan hij eventuele problemen op voorhand 
identificeren en de betrokken partijen hiervan tijdig 
op de hoogte stellen. De elektronische toegang tot 

het Centraal Bestand van Beslagberichten is hier-
voor onontbeerlijk.

EPC-DATABANk

Helaas is de EPC-databank nog niet opgevat als een 
authentieke gegevensbron, waarin de attesten zelf 
worden bewaard. Men kan er nu slechts de bere-
keningen in terugvinden. Heeft een eigenaar zijn 
attest verloren, dan zal een nieuwe attestering moe-
ten gebeuren. CIB Vlaanderen raadt de beleidsma-
kers aan de EPC-databank op korte termijn om te 
vormen tot een authentieke databron om aan deze 
problematiek tegemoet te komen.

Daarbij is de toegang van de vastgoedmakelaar ab-
soluut noodzakelijk. Om professionele diensten te 
kunnen verlenen, moet men kunnen nagaan of er 
voor het betreffend goed een certificaat werd afge-
leverd. Net zoals de vastgoedmakelaar de inhoud 
en de datum van het certificaat moet kennen. Daar-
om vragen we in naam van de sector om een elek-
tronische ontsluiting waarbij de vastgoedmakelaar 
- door het ingeven van bijvoorbeeld het rijksregis-
ternummer van zijn opdrachtgever en het adres van 
het pand - toegang krijgt tot alle nodige informatie.

HET HyPOTHEEkREGISTER 

Via nazicht in de registers van het hypotheekkan-
toor kan men verifiëren of een bepaalde verkoper 
wel degelijk eigenaar is en of een onroerend goed 

ACTIEPUNT 6 -  ONTSLUITING OVERHEIDSINFORMATIE
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bezwaard is met hypotheken of met andere lasten. 
De hypothecaire toestand van een onroerend goed 
kan weliswaar per brief worden aangevraagd, maar 
de informatie van de hypotheekkantoren wordt niet 
zelden op digitale wijze opgeslagen. Voor de vast-
goedmakelaar zou een digitale toegang tot de ge-
gevens in elk geval een vooruitgang betekenen.

DE REGISTRATIE

De Registratie verzamelt heel wat data omtrent de 
overdracht van eigendom, o.m. inzake de huurprij-
zen en de verkoopprijzen. Deze informatie kan voor 
de vastgoedmakelaar uitermate nuttig zijn bij de 
goede uitvoering van zijn opdracht. Een elektroni-
sche ontsluiting is dus aangewezen. 

TOEGANG TOT HET RIJkSREGISTER

De vastgoedmakelaar wordt in toenemende mate 
geconfronteerd met problemen die voortvloeien uit 
het feit dat hij tot nu toe het rijksregisternummer 
niet mag gebruiken en er geen toegang tot heeft. 
Dit bemoeilijkt een actuele en accurate identificatie 
van de partijen bij vastgoedtransacties, wat noch-
tans behoort tot de deontologische en burgerrech-
terlijke basisplichten van een vastgoedmakelaar. 
Bovendien heeft de antiwitwaswetgeving de vast-
goedmakelaar zeer concreet de verplichting opge-
legd om de partijen goed te identificeren en deze 
informatie op continue basis te actualiseren. Dat is 
enkel mogelijk via een gecontroleerde toegang tot 

het rijksregisternummer. 

VASTGOEDINFORMATIE VAN DE GEMEENTEN

CIB Vlaanderen stelt vast dat de digitalisering van 
de vastgoedinformatie van de gemeenten eerder 
moeizaam verloopt. Nochtans is een digitale ont-
sluiting daarvan cruciaal voor de goede uitvoering 
van de algemene informatieverplichting van de 
vastgoedmakelaars en de vastgoedbeheerders. 
Mede daarom dringt CIB Vlaanderen erop aan dat 
overheden op alle niveaus inzetten op een vlotte 
digitale ontsluiting van de beschikbare overheids-
informatie op het lokale en bij uitbreiding alle be-
stuursniveaus.
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Op woensdag 1 december 2010 keurde het Vlaams 
Parlement het voorstel van decreet goed m.b.t. de 
aanstelling van erkende landmeters (door provin-
cies, gemeenten en OCMW’s) voor het opmaken 
van schattingsverslagen. Dit decreet zorgde ervoor 
dat de openbare besturen voor het opmaken van 
hun schattingsverslagen voortaan niet alleen meer 
beroep kunnen doen op aankoopcomités of ont-
vangers van registratie, maar zich ook tot landme-
ters-experten kunnen wenden. Een achterliggende 
doelstelling van het decreet was onder meer om 
vrije beroepen de mogelijkheid te geven om taken 
van overheden over te nemen. Maar door deze be-
voegdheid tot landmeters-experten te beperken, 
werden andere personen/beroepen uitgesloten 
die nochtans evenzeer over de nodige expertise 
en kwalificaties beschikken. In 2013 werd met een 
nieuw decreet dezelfde regeling van kracht voor wat 
de schattingsverslagen voor sociale woonorganisa-
ties betreft.

Door deze wijzigingen worden onder andere de 
vastgoedmakelaars en de architecten uitgesloten 
van de mogelijkheid om schattingsverslagen op te 
stellen voor openbare besturen. CIB Vlaanderen 
meent dat dit een onredelijke beperking is van deze 
bevoegdheid. 

De architect, de landmeter-expert en de vastgoed-
makelaar, beschikken over de nodige beroepskwa-

lificaties om schattingen uit te voeren. Er zijn dus 
geen objectieve redenen waarom het opmaken van 
schattingsverslagen niet kan worden opengetrok-
ken, temeer daar dit kan bijdragen tot het wegwer-
ken van wachttijden en een vlotte uitvoering van 
deze cruciale procedure.

Dat blijkt ook uit het advies van de Hoge Raad voor 
de Zelfstandigen en de KMO in 2010 in het kader 
van de wet op de mede-eigendom. De Raad stelde 
dat vastgoedmakelaars en architecten in deze over 
voldoende expertise beschikken en adviseerde een 
opentrekking naar beide beroepscategorieën. Dit 
advies werd door de Senaat integraal gevolgd en 
bijgevolg werden de architecten en de vastgoed-
makelaars opgenomen in de lijst van actoren die 
schattingsverslagen mogen opstellen in de wet op 
de mede-eigendom. Het strekt tot aanbeveling in 
deze de Vlaamse wetgeving met de federale in 
overeenstemming te brengen.

ACTIEPUNT 7 -  SCHATTINGSVERSLAGEN: OOk VOOR 
VASTGOEDMAkELAARS 
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Op 1 januari 2010 trad het Vlaamse Toeristische Lo-
giesdecreet in werking. Het decreet voorziet voor 
elk toeristisch goed in Vlaanderen in een aanmel-
dings- en/of vergunningsplicht. De nieuwe overkoe-
pelende logiesregelgeving moest leiden tot meer 
kwaliteitszekerheid voor de toerist en tot een eerlij-
kere concurrentie tussen de verschillende sectoren. 
Daarnaast moest het logiesdecreet zorgen voor een 
verdere professionalisering van de logiessector en 
dus ook van de toeristische verhuur. 

Omwille van een gebrekkige handhaving en on-
voldoende sensibilisering is de effectiviteit van de 
nieuwe regelgeving niet optimaal. In het bijzonder 
in de particuliere toeristische verhuur is de imple-
mentatie van het Logiesdecreet nog onvoldoende 
doorgevoerd. Het gevolg is dat toeristische ver-
huurkantoren die de nieuwe regelgeving wel on-
verkort toepassen impliciet een concurrentienadeel 
verkrijgen.

Gezien het belang van het Logiesdecreet voor de 
professionalisering van de toeristische verhuur is 
het volgens CIB Vlaanderen absoluut noodzakelijk 
dat een algemene toepassing wordt gerealiseerd, 
zowel door de toeristische verhuurkantoren als door 
particulieren. Een goede en voldragen handhaving 
is daarvoor essentieel. Daarom dringen we aan op 
een versterking van de werkzaamheden van de cel 
‘handhaving’ van het Departement Internationaal 
Vlaanderen.

Tegelijkertijd roept de sector de lokale besturen op 
om mee te werken aan een globale implementatie 
van de bepalingen van het Logiesdecreet. De loka-
le besturen hebben belangrijke bevoegdheden en 
kunnen de structurele gezondheid van de sector 
van de toeristische verhuur mee sturen. Daarom be-
treurt CIB Vlaanderen de recente verhogingen van 
de taksen op tweede verblijven. CIB Vlaanderen wil 
wijzen op de grote meerwaarde van een sterke toe-
ristische sector voor o.a. de lokale economie van de 
gemeenten. 

We roepen de lokale besturen en de Vlaamse en 
federale overheid dan ook op om op fiscaal vlak de 
nodige terughoudendheid aan de dag te leggen. 
De gemeentelijke belastingen op tweede verblijven 
werden ingevoerd om de eigenaars te laten mee-
betalen voor de gemeentelijke dienstverlening. De 
tendens waarbij lokale besturen de belastingdruk 
op eigenaars van tweede verblijven steeds maar 
verhogen is niet houdbaar en zal in een aantal ge-
meenten moeten worden teruggeschroefd. Op die 
wijze moet men de toeristische sector en de lokale 
economie alle kansen blijven geven.

ACTIEPUNT 8 -  TOERISTISCH VASTGOED
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De beroepen van vastgoedmakelaar en vastgoed-
beheerder worden complexer en aan kandidaten 
worden stelselmatig hogere eisen gesteld. Steeds 
meer en steeds verder uiteenlopende competenties 
zijn nodig om het beroep naar behoren te kunnen 
uitvoeren. De toeleidingskanalen naar de sector zijn 
zeer divers maar slechts een beperkt aantal studie-
richtingen geven de studenten voldoende garanties 
dat bij hun afstuderen alle vereiste competenties 
verworven zijn. Eén van die studierichtingen is de 
“bachelor in vastgoed”. 

Deze opleiding  wordt aangeboden in drie hoge-
scholen: HoGent (Gent), AP Hogeschool (Meche-
len) en KaHo Sint-Lieven (Aalst). In Limburg en 
West-Vlaanderen is vastgoed studeren dus niet mo-
gelijk. Voor Limburg zien we daar vooral een mobi-
liteitsprobleem in. Voor West-Vlaanderen komt daar 
een grote contradictie bovenop: West-Vlaanderen 
is de provincie met het grootste aantal makelaars 
maar toch kan vastgoed studeren daar niet. Daarom 
pleit CIB Vlaanderen ervoor dat ook in West-Vlaan-
deren en Limburg een kwalitatieve bacheloroplei-
ding vastgoed zou worden aangeboden. Beide pro-
vinciehoofdplaatsen lijken daartoe de juiste keuze. 
Hasselt is het belangrijkste centrum in Limburg en 
Brugge ligt op een boogscheut van de kust, nog 
steeds een uiterst belangrijke activiteitenzone voor 
de sector.  

En omdat het in bepaalde gevallen net iets meer 
mag zijn, zijn zowel de sector als de hogescholen 
als de afgestudeerde bachelors al sinds jaar en dag 
vragende partij om ook op masterniveau een stu-
dierichting vastgoed te creëren. Daarom roept CIB 
Vlaanderen de Vlaamse universiteiten op om min-
stens binnen één associatie en op minstens één 
plaats in Vlaanderen te voorzien in een ‘master in 
het vastgoed’. CIB Vlaanderen zal daarbij graag de 
nodige steun verlenen, zoals ze dat ook altijd voor 
de hogescholen gedaan heeft.

ACTIEPUNT 9 -  VASTGOEDONDERWIJS
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